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Бачка Паланка
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57
На основу члана 32. и 50. Закона
о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије" број 129/2007 и
83/2014-др. закон), члана 37. и 68. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка" број
24/2013- пречишћен текст), Скупштина
општине Бачка Паланка на својој 29. седници, одржаној дана 24. марта 2015. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о престанку функције члана
Општинског већа Општине
Бачка Паланка
I
Констатује се да ЗУБАЦ ВОЈИСЛАВУ, дипл. економисти из Бачке Паланке, престаје функција члана Општинског већа Општине Бачка Паланка, због
подношења оставке.
II
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-24/2015
24. март 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

58
На основу члана 32. и 45. Закона
о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије" број 129/2007 и
83/2014-др. закон), члана 37. и 62. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка" број
24/2013- пречишћен текст), Скупштина
општине Бачка Паланка на својој 29. седници, одржаној дана 24. марта 2015. године, тајним гласањем, донела je

РЕШЕЊЕ
о избору члана Општинског већа
Општине Бачка Паланка
I
МИРОСЛАВ БЕЉАНСКИ, дипломирани економиста из Бачке Паланке, бира се за члана Општинског већа
Општине Бачка Паланка.
Мандат члана Општинског већа
Општине Бачка Паланка из става 1. овог
решења траје до истека мандата сазива
Скупштине општине Бачка Паланка изабраног на локалним изборима 06. маја
2012. године.
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II
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-25/2015
24. март 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

59
На основу члана 37. став 1. тачка
21. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 24/2013- пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 29. седници, одржаној 24. марта
2015. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
о прихаватању Извештаја о раду
и Финансијског извештаја Центра
за социјални рад Oпштине Бачка
Паланка за 2014. годину
I
Прихвата се Извештај о раду Центра за социјални рад Oпштине Бачка
Паланка за 2014. годину, који је усвојио
Управни одбор Центра за социјални рад
Oпштине Бачка Паланка, одлуком број:
031-4-17/2015 од 25. фебруара 2015. године и Надзорни одбор Центра за социјални рад Oпштине Бачка Паланка, одлуком број: 031-4-20/2015 од 25. фебруара
2015. године.

27. март 2015. године

Прихвата се Финансијски извештај Центра за социјални рад Oпштине Бачка Паланка за 2014. годину, који
је усвојио Управни одбор Центра за социјални рад Општине Бачка Паланка,
одлуком број: 031-4-15/2015 од 25. фебруара 2015. године и Надзорни одбор Центра за социјални рад Oпштине Бачка Паланка, одлуком број: 031-4-18/2015 од 25.
фебруара 2015. године.
II
Овај закључак објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-401-10/2015
24. март 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 37. став 1. тачка
21. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 24/2013- пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 29. седници, одржаној 24. марта
2015. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
о прихаватању Извештаја о раду
и финансијског извештаја Дома
здравља „Др Младен Стојановић“
Бачка Паланка за 2014. годину

27. март 2015. године
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I

I

Прихвата се Извештај о раду и
финансијски извештај Дома здравља „Др
Младен Стојановић“ Бачка Паланка за
2014. годину, који је Управни одбор Дома
здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка
Паланка усвојио на својој 5. седници,
одржаној дана 02. марта 2015. године, одлуком број 03-1/5-3-15 и који је Надзорни
одбор Дома здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка усвојио на својој
3. седници, одржаној дана 02. марта 2015.
године, одлуком број 03-12/3-2-15.

Прихвата се Извештај о раду и
Финансијски извештај Народне библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка
за 2014. годину, које су усвојили Управни одбор Народне библиотеке „Вељко
Петровић“ Бачка Паланка, на седници
одржаној дана 04. марта 2015. године и
Надзорни одбор Народне библиотеке
„Вељко Петровић“ Бачка Паланка, на седници одржаној дана 27. фебруара 2015.
године.

II
Овај закључак објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-401-11/2015
24. март 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 37. став 1. тачка
21. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 24/2013- пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 29. седници, одржаној 24. марта
2015. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
о прихаватању Извештаја о раду и
финансијског извештаја Народне
библиотеке "Вељко Петровић“
Бачка Паланка за 2014. годину

II
Овај закључак објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-401-12/2015
24. март 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

62
На основу члана 37. став 1. тачка
21. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 24/2013- пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 29. седници, одржаној 24. марта
2015. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
о прихаватању Извештаја о раду
и финансијском пословању Јавног
предузећа Спортско-рекреациони
центар „Тиквара“ Бачка Паланка
за 2014. годину
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I

I

Прихвата се Извештај о раду и финансијском пословању Јавног предузећа
Спортско-рекреациони центар „Тиквара“ Бачка Паланка за 2014. годину, који је
Надзорни одбор Јавног предузећа Спортско-рекреациони центар „Тиквара“ Бачка
Паланка усвојио на седници одржаној
дана 27. фебруара 2015. године, одлуком
број 100/15.

Прихвата се Извештај о раду
Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2014. годину,
који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка
Паланка усвојио на својој 33. седници,
одржаној дана 03. марта 2015. године, одлуком број 01-40/33-2-2015.

II
Овај закључак објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-401-13/2015
24. март 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

II
Овај закључак објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-401-14/2015
24. март 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

63
На основу члана 37. став 1. тачка
21. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 24/2013- пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 29. седници, одржаној 24. марта
2015. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
о прихаватању Извештаја о раду
Јавног комуналног предузећа
„Комуналпројект“ Бачка Паланка
за 2014. годину

64
На основу члана 37. став 1. тачка
21. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 24/2013- пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 29. седници, одржаној 24. марта
2015. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
о прихаватању Извештаја о раду
и финансијском пословању Јавног
информативног предузећа „Радио и
телевизија Бачка Паланка“ Бачка
Паланка за 2014. годину

27. март 2015. године
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I

I

Прихвата се Извештај о раду и
финансијском пословању Јавног информативног предузећа „Радио и телевизија
Бачка Паланка“ Бачка Паланка за 2014.
годину, који је усвојио Надзорни одбор
Јавног информативног предузећа „Радио и телевизија Бачка Паланка“ Бачка
Паланка на својој 18. седници, одржаној
дана 10. марта 2015. године, одлуком број
35/2015.

Прихвата се Извештај о раду Правобранилаштва Општине Бачка Паланка
за 2014. годину, који је сачинило Правобранилаштво Општине Бачка Паланка,
под бројем ЈП. 36/15 од 12. марта 2015.
године.
II
Овај закључак објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.

II
Овај закључак објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-401-15/2015
24. март 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 37. став 1. тачка
21. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 24/2013- пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 29. седници, одржаној 24. марта
2015. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
о прихаватању Извештаја о раду
Правобранилаштва Општине
Бачка Паланка за 2014. годину

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-7-1/2015
24. март 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

66
На основу члана 37. став 1. тачка
21. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 24/2013- пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 29. седници, одржаној 24. марта
2015. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
о прихаватању Извештаја о раду и
и финансијском пословању Фонда
за развој пољопривреде Општине
Бачка Паланка за 2014. годину
I
Прихвата се Извештај о раду и финансијском пословању Фонда за развој
пољопривреде Општине Бачка Паланка
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за 2014. годину, који је Управни одбор
Фонда за развој пољопривреде Општине
Бачка Паланка усвојио на својој 34. седници, одржаној дана 24. фебруара 2015.
године, одлуком број II-06-4-3/2015-34-1.
II
Овај закључак објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-401-16/2015
24. март 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

67
На основу члана 37. став 1. тачка
21. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 24/2013- пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 29. седници, одржаној 24. марта
2015. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
о прихаватању Извештаја о раду и
финансијском пословању Фонда за
развој предузетништва Општине
Бачка Паланка за 2014. годину
I
Прихвата се Извештај о раду и финансијском пословању Фонда за развој
предузетништва Општине Бачка Паланка за 2014. годину, који је Управни одбор
Фонда за развој предузетништва Општине Бачка Паланка усвојио на својој 23. се-

27. март 2015. године

дници, одржаној дана 25. фебруара 2015.
године, одлуком број II-06-4-4/2015-23-1.
II
Овај закључак објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-401-17/2015
24. март 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

68
На основу члана 37. став 1.
тачка 21. Статута Општине Бачка
Паланка („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, број 24/2013- пречишћен текст), Скупштина општине
Бачка Паланка на својој 29. седници,
одржаној 24. марта 2015. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
о прихаватању Извештаја о
пословању Месне заједнице „Нова
Гајдобора“ Нова Гајдобра за 2014.
годину
I
Прихвата се Извештај о пословању Месне заједнице „Нова Гајдобора“
Нова Гајдобра за 2014. годину, који је
Савет Месне заједнице „Нова Гајдобра“
Нова Гајдобра усвојио на својој 20. седници, одржаној дана 28. јануара 2015. године, одлуком под бројем 10-1/2015-3.

27. март 2015. године
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II

Члан 2.

Овај закључак објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.

На територији Општине Бачка
Паланка одређују се четири (4) зоне у
зависности од комуналне опремљености
и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним
деловима Општине Бачка Паланка, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-401-18/2015
24. март 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Зоне одређене овом одлуком су:
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

69
На основу члана 6. и 7.а и члана 38.б Закона о порезима на имовину
(„Службени гласник РС“, бр. 26/2001,
45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007,
5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012УС, 47/2013 и 68/2014), члана 36. Закона
о изменама и допунама Закона о порезима на имовину („Службени гласник
Републике Србије“, број 47/2013) и члана 37. Статута Oпштине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 24/2013 - пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка,
на својој 29. седници, одржаној дана 24.
марта 2015. године, донела је

ОДЛУКУ
о одређивању зона и
најопремљенијих зона на
територији Општине
Бачка Паланка
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се зоне
и најопремљеније зоне на територији
Општине Бачка Паланка, за утврђивање
пореза на имовину.

ПРВА ЗОНА: део катастарске
општине Бачка Паланка - град оивичен
улицама: Бранка Радичевића (од почетка
до Змај Јовине), Змај Јовина (од Бранка
Радичевића до Дунавске обале), Дунавска обала (од Змај Јовине до Југ Богдана),
Југ Богдана (од Дунавске обале до Трга
Ослобођења), Трг Ослобођења, Брегалничка (од Саве Ковачевића до Николе
Тесле), Николе Тесле (од Брегалничке до
железничке пруге), железничком пругом
и Бранка Бајића (од железничке пруге до
Бранка Радичевића) – најопремљенија
зона,
ДРУГА ЗОНА: део катастарске
општина Бачка Паланка - град који није
обухваћен првом зоном и катастарске
општине Бачка Паланка и Нова Паланка,
ТРЕЋА
ЗОНА:
катастарске
општине Челарево, Гајдобра, Нова Гајдобра, Силбаш, Деспотово, Пивнице, Параге, Обровац, Товаришево, Карађорђево,
Младеново,
ЧЕТВРТА ЗОНА: катастарске
општине Нештин и Визић и непокретности на територији Општине Бачка Паланка које нису обухваћене у првој, другој и трећој зони.
Прва зона је најопремљенија зона
у Општини Бачка Паланка према критеријумима из става 1. овог члана.
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Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка“ и на интернет страни Општине Бачка Паланка.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка“, а примењује се од 01. јануара 2016. године.
Почетком примене ове одлуке
престаје да важи Одлука о одређивању
зона и најопремљенијих зона на територији Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број
37/2013).
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-43-3/2015
24. март 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 5. и члана 9. став
1, 2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике
Србије”, број 88/2011), члана 32. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и
члана 37. тачка 6. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, број 24/2013-пречишћен
текст) Скупштина општине Бачка Паланка на својој 29. седници, одржаној
дана 24. марта 2015. године, донела је

27. март 2015. године

ОДЛУКУ
о поверавању обављања
комуналних делатности на
територији Општине
Бачка Паланка
Члан 1.
Овом одлуком се поверавају послови обављања комуналних делатности
Јавном комуналном предузећу „Комуналпројект“ Бачка Паланка, на територији Општине Бачка Паланка за насеља:
Бачка Паланка, Обровац, Товаришево,
Карађорђево, Младеново, Нештин, Визић, Гајдобра, Нова Гајдобра, Челарево,
Силбаш, Деспотово, Пивнице и Параге,
осим у насељеном месту Пивнице, где се
послови уређења и одржавања Словачког евангелистичког гробља поверавају
Словачкој евангелистичкој А.В. цркви из
Пивница.
Члан 2.
Комуналне делатности које се поверавају Јавном комуналном предузећу
„Комуналпројект“ Бачка Паланка обухватају:
1. производњу и дистрибуцију
воде (снабдевање водом за
пиће);
2. пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода;
3. одржавање чистоће на површинама јавне намене;
4. уређење и одржавање јавних
зелених површина и заштита
комуналних објеката;
5. управљање комуналним отпадом и одржавање депонија;
6. уређење и одржавање гробаља
и сахрањивање;
7. одржавање пијаца и пружање
услуга на њима;
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8. одржавање сточних гробаља;
9. делатност зоохигијене;
10. управљање јавним паркиралиштима.
Послове уређивања и одржавања
гробља у насељеном месту Пивнице
обављаће Словачка евангелистичка А.В.
црква из Пивница.
Услови за обављање наведених
комуналних делатности утврђени су законом и одлуком оснивача, а обављање
делатности из става 1. овог члана поверава се Јавном комуналном предузећу
„Комуналпројект“ Бачка Паланка, које је
технички опремљено и кадровски оспособљено за обављање поверених комуналних делатности.
У року шест месеци од ступања на
снагу Одлуке, спровешће се јавна расправа, како би се утврдиле чињенице о могућностима да се заинтересованим привредним друштвима, повере одређени послови обављања комуналних делатности,
у појединим насељеним местима Општине Бачка Паланка. У складу са Законом о
комуналним делатностима, након јавне
расправе, у јавном поступку, поштујући
начело конкурентности, поверити привредним друштвима одређене послове
комуналних делатности у насељеним
местима, како би се заштитили интереси
грађана општине Бачка Паланка.
Члан 3.
Обављање поверених комуналних
делатности утврђено је законом и
овом одлуком, тако да се комунална
делатност од стране Јавног комуналног
предузећа „Комуналпројект“ и Словачке
евангелистичке А.В. цркве из Пивница
обавља на следећи начин и то:
1. Производња и дистрибуција
воде (снабдевање водом за
пиће) је захватање, прерада, пречишћавање и испору-
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ка воде корисницима за пиће
и друге потребе водоводном
мрежом до мерног инструмента потрошача, обухватајући и
мерни инструмент.
2. Пречишћавање и одвођење
атмосферских и отпадних вода је сакупљање, одвођење,
пречишћавање и испуштање
отпадних, атмосферских и
површинских вода са површина, јавне намене, односно
од прикључка корисника на
уличну канализициону мрежу, третман отпадних вода у
постројењу за пречишћавање,
црпљење, одвоз и третирање
фекалија из септичких јама.
3. Одржавање чистоће на површинама јавне намене је одржавање чистоће и чишћење и
прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других
површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама
јавне намене, као и одржавање
јавних чесми, бунара, фонтана,
купалишта, плажа и тоалета.
4. Уређење и одржавање јавних
зелених површина и заштита
комуналних објеката је одржавање јавних зелених површина
и уређење, текуће и инвестиционо одржавање и санација
зелених рекреативних површина и приобаља.
5. Управљање комуналним отпадом је сакупљање комуналног отпада, његово одвожење,
третман и безбедно одлагање
укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање
депонија, као и селекција се-
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кундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и
третман.
6. Уређење и одржавање гробља
и сахрањивање је опремање
простора за сахрањивање, изградња и одржавање стаза,
уређивање, опремање и одржавање објеката за погребне
услуге и крематоријума, одржавање гробова, укоп умрлих,
њихов превоз и пренос и пружање других погребних услуга.
7. Управљање пијацама је комунално опремање, одржавање
и организација делатности на
затвореним и отвореним просторима, који су намењени за
обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа.
8. Послови одржавања сточних
гробаља састоје се од услуга које обухватају: уклањање
и уништавање животињских
лешева, вршење дезинфекције
просторија, прибора и превозних средстава која се користе
код свих послова у вези са уклањањем животињских лешева, пријављивање надлежној
ветеринарској инспекцији сваког угинућа стоке кад постоји
сумња у заразну болест.
9. Делатност зоохигијене чини:
-- хватање, превоз и збрињавање напуштених и изгубљених животиња у прихватилиште за животиње
на целом подручју Општине
Бачка Паланка;
-- нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних
површина;
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-- транспорт или организовање
транспорта лешева животиња са јавних површина до
објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла на
начин који не представља
ризик по друге животиње,
људе или животну средину;
-- контролу и смањење популације напуштених паса и
мачака;
-- спровођење мера контроле и
смањења популације штетних организама, глодара и
инсеката спровођењем мера
дезинфекције, дезинсекције
и дератизације на површинама јавне намене.
10. Управљање јавним паркиралиштима је стварање и одржавање услова за коришћење
јавних саобраћајних површина
и посебних простора одређених за паркирање моторних
возила, као и уклањање и премештање паркираних возила и
постављање уређаја којима се
спречава одвожење возила по
налогу надлежног органа.
Члан 4.
Јавно комунално предузеће „Комуналпројект“ је дужно, да евидентира
приходе од наплате за пружене услуге послова комуналних делатности, за
свако насељено место општине Бачка
Паланка, осим за насељено место Бачку
Паланку. На свака три месеца, Јавно комунално предузеће „Комуналпројект“
сачињава финансијски извештај, по насељеним местима општине Бачка Паланка, који се доставља Општинском већу
као информација.
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Трошкови обављања поверених
послова комуналних делатности, на подручју сваког насељеног места у општини
Бачка Паланка, осим места Бачка Паланка, морају у свакој години да буду
најмање 90% од износа наплаћених новчаних средстава по основу обављања послова комуналних делатности, по сваком
насељеном месту. Ако до краја календарске године не буде утрошено 90% од
износа прикупљених новчаних средстава, разлика до износа од 90% наплаћених
новчаних средстава, утрошиће се до 30.
06. наредне године.
Трошкови обављања поверених
послова комуналних делатности за Јавно
комунално предузеће „Комуналпројект“
су трошкови запослених по насељеним
местима који обављају послове комуналних делатности, осим места Бачка
Паланка, материјални трошкови, инвестиције и услуге које пружа комунално
предузеће у насељеним местима, према
важећем ценовнику комуналног предузећа.
Јавно комунално предузеће „Комуналпројект“ је дужно да за сваку календарску годину састави финансијски
план трошења средстава, по насељеним
местима у општини Бачка Паланка,
осим за насељено место Бачка Паланка, који ће бити саставни део плана рада
Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“, који усваја Скупштина општине Бачка Паланка. У поступку доношења
плана трошења средстава, неопходно је
претходно позитивно мишљење Савета месних заједница насељених места у
општини Бачка Паланка, осим за место
Бачка Паланка.
Износ од 10% новчаних средстава
наплаћених по основу обављања послова
комуналних делатности, евидентираће
се на подрачуну Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“, служиће да се
према начелу солидарности изврше хит-
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не интервенције или инвестиције, везано
за производњу и дистрибуцију воде, на
подручју општине Бачка Паланка, осим
за место Бачка Паланка.
Код утрошка средстава, јавно комунално предузеће „Комуналпројект“
је дужно да претходно прибави сагласност Општинског већа и да 30 дана након утрошка новчаних средстава о томе
обавести све Савете месних заједница
насељених места на подручју општине
Бачка Паланка, осим за место Бачка Паланка.
Лица која су обављала послове комуналних делатности, ангажовани као
запослени или по основу привремених
и повремених послова преко Месних
заједница у насељеним местима општине Бачке Паланке до 31. 12. 2014. године,
наставиће да обављају послове у оквиру
Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ по прибављању сагласности
Министарства за државну управу и локалну самоуправу.
Члан 5.
Обављање комуналних делатности на територији Општине Бачка Паланка
ускладиће се са овом одлуком у року од
90 дана од дана њеног ступања на снагу.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у “Службеном
листу Општине Бачка Паланка “ .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-352-83/2015
24. март 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007 и
83/2014 – др. закон), члана 37. тачка 6. и
члана 93. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 24/2013 - пречишћен текст),
Скупштина Општине Бачка Паланка,
на својој 29. седници, одржаној дана 24.
марта 2015. године, донела је

ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о
месним заједницама
Члан 1.
У Одлуци о месним заједницама
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 26/2008, 2/2010 и 29/2011), члан
10. Одлуке мења се и гласи:
„Месна заједница преко органа
Месне заједнице, у складу са законом,
Статутом Општине и у складу са финансијским могућностима, разматра и решава питања која се односе на стварање
бољих услова живота у месној заједници,
у складу са овом одлуком, и то:
1. Стара се о задовољавању одређених потреба грађана у области комуналних делатности
(путева, улица, јавног превоза, јавне расвете, јавних чесми
и др.), подношењем захтева,
иницијатива, евидентирањем
и пријављивањем проблема
у овој области и сарадњом са
надлежним органима и јавним
предузећем којем је поверено
обављање комуналних делатности;
2. Учествује у просторном и урбанистичком планирању и
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усмеравању развоја насеља,
иницирањем израде или измене урбанистичких планова за
месну заједницу;
3. Разматра задовољавање одређених потреба грађана у области васпитања, образовања,
културе, физичке културе и
спорта,
4. Предузима мере за очување
и заштиту културних добара,
заштиту и унапређење животне средине, заштиту здравља
и функционисање информисања;
5. Предузима мере за ванинституционалну бригу о деци и лицима у стању социјалних потреба;
6. У сарадњи са надлежним органима бринe о очувању јавног
реда и мира, заштити од пожара, елементарних и других непогода;
7. Иницира и разматра питања
одржавања и уређивања некатегорисаних путева на територији своје месне заједнице;;
8. Зависно од заинтересованости
и материјалних могућности
грађана, покреће иницијативу
за увођење самодоприноса и
стара се о реализацији уведеног самодоприноса;
9. Сарађује са установама и предузећима ради остваривања
заједничких интереса од значаја за грађане са подручја
месне заједнице;
10. Стара се о одржавању и коришћењу зграде месне заједнице;
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11. Стара се о имовини која је дата
на коришћење месној заједници;

истовремено бити члан Савета месне
заједнице.“

12. Обавља и друге послове у
складу са законом и одлуком
Скупштине општине.“

Члан 6.

Члан 2.
Члан 11. Одлуке мења се и гласи:
„Одлуком Скупштине општине
може се свим или појединим месним
заједницама поверити вршење одређених послова из надлежности Општине у
складу са законом, уз обезбеђивање за то
потребних средстава.
Надзор над извршењем поверених
послова врши одељење општинске управе Општине Бачка Паланка, надлежно за
област из које су поверени послови.“
Члан 3.
У члану 33. Одлуке, став 1. мења
се и гласи:
„За обављање административнотехничких, финансијских и других послова, месна заједница може образовати
службу, што се уређује Статутом месне
заједнице.“
У члану 33. Одлуке, став 4. се брише.
Члан 4.
Члан 34. Одлуке мења се и гласи:
„Пословима у служби месне заједнице руководи лице одређено Статутом
месне заједнице и другим општим актима месне заједнице.“
Члан 5.
Члан 35. Одлуке мења се и гласи:
„Лице које обавља послове из делокруга службе месне заједнице, не може

Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у "Службеном
листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-016-33/ 2015
24. март 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански

72
На основу члана 7, 11, 15. и 18. Закона о финансирању локалне самоуправе
("Службени гласник Републике Србије",
број 62/2006, 47/2011 и 93/2012) и члана
37. тачка 13. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка
Паланка" број 24/2013-пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 29. седници, одржаној 24. марта
2015. године, донела је

ОДЛУКУ
о изменaма и допунама Одлуке о
локалним комуналним таксама
Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама ("Службени лист Општине
Бачка Паланка" број 36/2014), у члану 7.
после тачке 7, додаје се тачка 8, која гласи:
„коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних
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возила на уређеним и обележеним местима."

Члан 2.
У члану 14. после алинеје 3, додаје
се алинеја 4, која гласи:
„- ЈКП „ Комуналпројект“ Бачка
Паланка, у делу који се односи на Тарифни број 8. из Таксене тарифе“.
Члан 3.
Код ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ после Тарифног броја 7, додаје се Тарифни број 8,
који гласи:
„За коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним
местима ( посебним јавним паркиралиштима), плаћа се комунална такса од
остварене наплате накнаде за паркирање
у висини од:
1. ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА У ЗОНАМА НАПЛАТЕ:
Прва зона
			

за 1 час, 		
3,00 динара,

Друга зона
			

за 1 час,		
2,00 динара.

2. ДНЕВНА ПАРКИНГ КАРТА :
За одређена паркиралишта за
			
1 дан, 8,00 динара.
3. ПОВЛАШЋЕНЕ ПАРКИНГ
КАРТЕ ЗА СТАНАРЕ:
Месечна паркинг карта 		
			
30,00 динара,
Годишња паркинг карта 		
			
300,00 динара.
4. ПРЕТПЛАТНА ПАРКИНГ
КАРТА ЗА ОБЕ ЗОНЕ:
Месечна паркинг карта за физичко лице 		
150,00 динара,
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Годишња паркинг карта за физичко лице 		
1.500,00 динара,
Месечна паркинг карта за правно
лице 			
200,00 динара,
Годишња паркинг карта за правно
лице 		
2.000,00 динара.
5. ПРЕТПЛАТНА ПАРКИНГ
КАРТА ЗА ДРУГУ ЗОНУ:
- Месечна паркинг карта за физичко лице
80,00 динара,
- Годишња паркинг карта за физичко лице
800,00 динара,
- Месечна паркинг карта за правно
лице 		
100,00 динара,
- Годишња паркинг карта за правно
лице 		
1.000,00 динара.
6.
РЕЗЕРВАЦИЈА
ПАРКИНГ
МЕСТА ЗА ОБЕ ЗОНЕ:
Годишња резервација 		
			
9.000,00 динара.
7. ГОДИШЊА ПАРКИНГ КАРТА ЗА ИНВАЛИДЕ:
Годишња резервација 		
			
30,00 динара.
НАПОМЕНА: Наплату таксе из
овог тарифног броја, врши и месечно
обрачунава и уплаћује ЈКП „ Комуналпројект“ Бачка Паланка, на прописани
рачун буџета Општине Бачка Паланка.“
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-434-9/2015
24. март 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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Члан 3.

На основу члана 21. став 7. Закона о приватизацији („Службени гласник Републике Србије“ број 83/2014),
а у вези са чланом 142. Закона о јавном
информисању и медијима („Службени
гласник Републике Србије“ број 83/2014),
члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“
број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана
37. став 1. тачка 6. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине
Бачка Паланка" број 24/2013-пречишћен
текст) и Предлога Министарства привреде Републике Србије за доношење
одлуке о моделу, методу и мерама за растерећење субјекта приватизације Јавног
информативног предузећа „Радио и телевизија Бачка Паланка“ број 023-0201903/2014-05 од 03. новембра 2014. године, Скупштина општине Бачка Паланка,
на својој 29. седници, одржаној дана 24.
марта 2015. године, донела је

О Д Л У К У
о моделу и методу приватизације
Јавног информативног предузећа
„Радио и телевизија Бачка
Паланка“ Бачка Паланка
Члан 1.
Поступак приватизације Јавног
информативног предузећа „Радио и телевизија Бачка Паланка“ Бачка Паланка
спровешће се кроз модел продаје капитала, методом јавног прикупљања понуда
са јавним надметањем, уз меру условог
отписа дуга.
Члан 2.
Проценат јавног капитала који се
приватизује износи 100% капитала
субјекта приватизације у власништву
Општине Бачка Паланка.

Почетна цена на јавном надметању из члана 1. ове Одлуке износи 100%
процењене вредности капитала Субјекта
приватизације на дан 31. децембра 2013.
године, који се нуди на продају.
Члан 4.
Задужују се надлежне службе
Одељења за привреду Општинске управе
Општине Бачка Паланка, да предузму
потребне активности ради достављања
материјала Министарству привреде Републике Србије у циљу доношења одлуке Владе Републике Србије којом се одређује мера за припрему и растерећење
обавеза Субјекта приватизације - Јавног
информативног предузећа „Радио и телевизија Бачка Паланка“ Бачка Паланка.
Члан 5.
Ступањем на снагу ове одлуке
престаје да важи Одлука о моделу и
методу приватизације Јавног информативног предузећа „Радио и телевизија
Бачка Паланка“ Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка" број
41/2014 и 3/2015).
Члан 6.
Констатује се да рок за доставу приватизационе документације коју
Субјект приватизације доставља Агенцији за приватизацију, прописан чланом 24. став 2. Закона о приватизацији,
истиче у року од 30 дана од дана када
је Агенција за приватизацију Субјекту
приватизације доставила Одлуку о моделу и методу приватизације Јавног информативног предузећа „Радио и телевизија
Бачка Паланка“ Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка" број
41/2014 и 3/2015), односно од 18. марта
2015. године.
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Члан 7.
Ову одлуку доставити Министарству привреде Републике Србије, Министарству
културе и информисања Републике Србије, Агенцији за приватизацију и Субјекту приватизације.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-023-3/2015
24. март 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

74
На основу члана 99. и 100. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
Републике Србије", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013 - одлука УС, 50/2013 - и 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 11. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист Општине Бачка Паланка", бр. 5/2010,
19/2010, 28/2010, 23/2011 и 32/2013) и члана 37. Статута Oпштине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка", бр. 24/2013-пречишћен текст), Скупштина општине
Бачка Паланка на својој 29. седници, одржаној дана 24. марта 2015. године, доноси

ПРОГРАМ
отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини у
Општини Бачка Паланка за 2015.годину
Члан 1.
Назив планског документа: План генералне регулације Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка", бр. 16/2011 и 22/2012) - локалитет блок 33, КО Бачка
Паланка-град.
број листа
непокретности

број парцеле

површина
парцеле /м2/

уређеност грађевинског
земљишта

3845

743/1

259

уређено

намена
парцеле
радна
површина
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Грађевинско земљиште из става 1. овог члана се отуђује непосредном погодбом
у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије",
бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС,
50/2013 - и 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и Одлуком о грађевинском земљишту
(„Службени лист Општине Бачка Паланка", бр. 5/2010, 19/2010, 28/2010, 23/2011 и 32/2013)
у поступку легализације изграђених објеката.
Члан 2.
Назив планског документа: План генералне регулације насеља Младеново („Службени лист Општине Бачка Паланка", бр. 16/2011 и 08/2013), локалитет – улица Симе Шолаје у КО Младеново.
број листа
непокретности

број парцеле

површина парцеле
/м2/

1

390

1012

уређеност
грађевинског
земљишта
неуређено

намена
парцеле
Њива 4 класе

Грађевинско земљиште из става 1. овог члана се отуђује ради привођења намени у
складу са планским документом.
Члан 3.
Назив планског документа: План генералне регулације насеља Челарево („Службени лист Општине Бачка Паланка", бр. 15/2007) - локалитет блок 19, КО Челарево.
број листа
непокретности

број парцеле

површина парцеле
/м2/

894

923/1

1285

уређеност
грађевинског
земљишта
неуређено

намена
парцеле
Стамбена зона

Грађевинско земљиште из става 1. овог члана се отуђује ради изградње објеката
утврђених планским документом.
Члан 4.
Назив планског документа: План генералне регулације насеља Пивнице („Службени лист Општине Бачка Паланка", бр. 36/2012) - локалитет блок 41-ново радно
подручје,комплекс у КО Пивнице.
број листа
непокретности
3898

број парцеле

површина парцеле
/м2/

уређеност
грађевинског
земљишта

намена
парцеле

1187/1

5894

неуређено

радна зона

Грађевинско земљиште из става 1. овог члана се отуђује ради изградње објеката
чија је намена утврђена планским документом.
Члан 5.
Почетна цена за отуђење грађевинског земљишта јавним надметањем или прикупљањем понуда јавним огласом ради изградње, као и цена земљишта које се отуђује
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непосредном погодбом у складу са Законом утрврђује се у висини тржишне
вредности грађевинске парцеле увећане
за износ средстава уложених у припрему
земљишта.
Тржишну вредност грађевинског
земљишта утврђује организација овлашћена за процену непокретности за сваку грађевинску парцелу која се отуђује,
односно даје у закуп.
Почетни износ закупнине одређује се као 1,5 % почетне вредности за
отуђење грађевинског земљишта за сваку годину трајања закупа.
Највећа цена или највиши износ
закупнине за грaђевинско земљиште не
може се накнадно умањивати.
Члан 6.
По захтеву заинтересованог лица,
уколико су испуњени услови прописани Законом о планирању и изградњи
и Одлуком о грађевинском земљишту,
грађевинско земљиште у јавној својини
Општине Бачка Паланка, отуђује се путем непосредне погодбе у случајевима
прописаним чланом 96. став 9. Закона.
Члан 7.
Овај Програма ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-464-13/2015
24. март 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

27. март 2015. године
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На основу члана 32. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије" број 129/2007 и
83/2014 -др. закон), члана 37. тачка 9. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка" број
24/2013-пречишћен текст) и члана 9. и 11.
Одлуке о оснивању Установе: “Културни
центар Бачка Паланка“ у Бачкој Паланци
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“ број 29/2011 и 27/2012), Скупштина
општине Бачка Паланка, на својој 29. седници, одржаној дана 24. марта 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању
председника Управног одбора
Установе: “Културни центар Бачка
Паланка“ у Бачкој Паланци

I
Разрешава се, ЈОВАНА КЕШАНСКИ, дужности председника Управног
одбора Установе: “Културни центар Бачка Паланка“ у Бачкој Паланци.
II
Именује се, ЈОВАН ПАНТЕЛИЋ,
за председника Управног одбора Установе: “Културни центар Бачка Паланка“ у
Бачкој Паланци.
III

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-26/2015
24. март 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

76
На основу члана 32. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије" број 129/2007 и
83/2014 -др. закон), члана 37. тачка 9. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка" број
24/2013-пречишћен текст) и члана 9. и 11.
Одлуке о оснивању Установе: “Културни
центар Бачка Паланка“ у Бачкој Паланци
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“ број 29/2011 и 27/2012), Скупштина
општине Бачка Паланка, на својој 24.
седници, одржаној дана 24. марта 2015.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Управног одбора Установе:
“Културни центар Бачка Паланка“
у Бачкој Паланци
I
Разрешава
се,
НАТАЛИЈА
КЉАЈИЋ, дужности члана Управног одбора Установе: “Културни центар Бачка
Паланка“ у Бачкој Паланци, због подношења оставке.
II
Именује се, СЛОБОДАН СИНАДИНОВИЋ, за члана Управног одбора
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Установе: “Културни центар Бачка Паланка“ у Бачкој Паланци.
III
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-27/2015
24. март 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

77
Hа основу члана 36. Закона о превозу у друмском саобраћају (‹›Службени гласник Републике Србије››, број
46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 и
31/2011), члана 22. став 3. Одлуке о јавном
превозу путника у друмском саобраћају
на територији Општине Бачка Паланка
(''Службени лист Општине Бачка Паланка'', број 19/2013 и 38/2013), члана 65. Статута општине Бачка Паланка (‹›Службени лист Општине Бачка Паланка››, брoj
24/2013-пречишћен текст) и члана 3. тачка 1. Решења о образовању Комисије за
полагање испита из области познавања
прописа који регулишу такси-превоз и
познавања насељених места на територији Општине Бачка Паланка (‹›Службени лист Општине Бачка Паланка››, брoj
23/2013), Општинско веће Општине Бачка Паланка, на својој 112. седници, одржаној 24. марта 2015. године, донело је
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ПРАВИЛНИК
о изменама и допунама
Правилника о програму и начину
полагања испита за обављање
такси превоза на територији
Општине Бачка Паланка
Члан 1.

27. март 2015. године

"Испит из става 1. овог члана може
да се понови најраније у року од петнаест
дана од дана полагања испита, а најдуже
за дванаест месеци од полагања теста."
Члан 5.
У члану 25. став 1. речи "за следећи испитни рок" бришу се.

У Правилнику о програму и начину полагања испита за обављање такси
превоза на територији Општине Бачка
Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка" бр. 2/2014) у члану 2. став
2. тачка 3. мења се и гласи:

У члану 29. став 1. речи "у наредном испитном року" бришу се.

"- да има најмање трећи степен
стручне спреме, уколико није регистрован
за обављање делатности такси превоза."

Члан 7.

Члан 2.
Члан 7. мења се и гласи:
"Полагање испита у складу са
овим Правилником Комисија организује
најкасније 15 дана од дана подношења
пријаве.
Уколико испит полажу више од
два кандидата, испит се може организовати у више дана.
О распореду полагања испита кандидати ће бити обавештени на огласној
табли зграде Општинске управе Општине Бачка Паланка најкасније три дана
пре утврђеног термина за полагање испита или на други одговарајући начин."
Члан 3.
Члан 10. мења се и гласи:
"Кандидати полажу испит по редоследу пријављивања."
Члан 4.
У члану 24. став 3. мења се и гласи:

Члан 6.

У члану 29. став 2. речи "у наредном испитном року" бришу се.

Овај правилник ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
OПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-344-8/2015
24. март 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општинског већа,
Александар Ђедовац, с.р.
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На основу члана 65. и члана 108.
став 2. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 24/2013 - пречишћен текст)
и члана 33. став 6. Пословника о раду
Општинског већа Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка
Паланка“, број 19/2008), Општинско веће
Општине Бачка Паланка је на својој 104.
седници, одржаној дана 13. фебруара
2015. године донело
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РЕШЕЊЕ
о утвђивању накнаде за
коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини
без правног основа на територији
Општине Бачка Паланка
Члан 1.
Овим Решењем утврђује се накнада за коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини, без
правног основа, у поступку вансудских
поравнања по хектару површине, према
квалитету пољопривредног земљишта кулури и класи за производну 2013/2014.
годину на територији Општине Бачка
Паланка.
Члан 2.
Накнада по хектару за производну 2013/2014. годину култура: њива, класа: од I до VIII класе; култура воћњак
или виноград, класа: од I до VIII класе,
култура: врт од I до VIII класе; култура: пашњак, од I до VIII класе; култура:
ливада, класа од I до VIII класе, култура: трстик и мочвара, и култура остало
вештачки створено неплодно земљиште
од I до VIII класе; утврђена је у еврима,
а прерачунаће се у динаре по средњем
курсу Народне банке Србије на дан ступања на снагу овог решења и то:
-- 465,91 евра/ха за прву класу, културе њива, културе
воћњак, културе виноград
-- 423,98 евра/ха за другу класу, културе њива, културе
воћњак, културе виноград
-- 377,39 евра/ха за трећу класу, културе њива, културе
воћњак, културе виноград
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-- 335,46 евра/ха за четврту класу, културе њива, културе
воћњак, културе виноград
-- 293,52 евра/ха за пету класу, културе њива, културе
воћњак, културе виноград
-- 237,62 евра/ха за шесту класу, културе њива, културе
воћњак, културе виноград
-- 195,68 евра/ха за седму класу, културе њива, културе
воћњак, културе виноград
-- 144,43 евра/ха за осму класу, културе њива, културе
воћњак, културе виноград
-- 372,73 евра/ха за прву класу,
културе врт
-- 339,18 евра/ха за другу класу,
културе врт
-- 301,91 евра/ха за трећу класу,
културе врт
-- 268,37 евра/ха за четврту класу, културе врт
-- 234,82 евра/ха за пету класу,
културе врт
-- 190,09 евра/ха за шесту класу,
културе врт
-- 156,55 евра/ха за седму класу,
културе врт
-- 115,55 евра/ха за осму класу,
културе врт
-- 93,18 евра/ха за прву класу,
културе пашњак
-- 84,80 евра/ха за другу класу,
културе пашњак
-- 75,48 евра/ха за трећу класу,
културе пашњак
-- 67,09 евра/ха за четврту класу,
културе пашњак
-- 58,70 евра/ха за пету класу,
културе пашњак
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-- 47,52 евра/ха за шесту класу,
културе пашњак
-- 39,14 евра/ха за седму класу,
културе пашњак
-- 28,89 евра/ха за осму класу,
културе пашњак

27. март 2015. године

-- 9,78 евра/ха за седму класу,
културе трстик и мочвара, културе рибњак, културе о.п.н.з
-- 0,00 евра/ха за осму класу, културе трстик и мочвара, културе рибњак, културе о.п.н.з

-- 139,77 евра/ха за прву класу,
културе ливада

Члан 3.

-- 127,19 евра/ха за другу класу,
културе ливада

-- 100,64 евра/ха за четврту класу, културе ливада

Наведени ценовник се односи на
пољопривредно земљиште у државној
својини које није било предмет јавног
надметања, или је било на јавном надметању али није било најповољнијег
понуђача или лицитанта за предметно
земљиште.

-- 88,06 евра/ха за пету класу,
културе ливада

Члан 4.

-- 113,22 евра/ха за трећу класу,
културе ливада

-- 71,28 евра/ха за шесту класу,
културе ливада
-- 58,70 евра/ха за седму класу,
културе ливада
-- 43,33 евра/ха за осму класу,
културе ливада
-- 23,30 евра/ха за прву класу,
културе трстик и мочвара, културе рибњак, културе о.п.н.з

Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-464-7/2015
13. фебруар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

-- 21,20 евра/ха за другу класу,
културе трстик и мочвара, културе рибњак, културе о.п.н.з
-- 18,87 евра/ха за трећу класу,
културе трстик и мочвара, културе рибњак, културе о.п.н.з
-- 16,77 евра/ха за четврту класу,
културе трстик и мочвара, културе рибњак, културе о.п.н.з
-- 14,68 евра/ха за пету класу,
културе трстик и мочвара, културе рибњак, културе о.п.н.з
-- 11,88 евра/ха за шесту класу,
културе трстик и мочвара, културе рибњак, културе о.п.н.з,

Председник
Општинског већа,
Александар Ђедовац, с.р.
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На основу члана 58. став 1. тачка 5. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 24/2013-пречишћен текст) и члана 9. став 1. тачка 2. Одлуке о оснивању
Фонда за развој пољопривреде Општине
Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 8/2006, 19/2010 и
6/2013), председник Општине Бачка Паланка, дана 24. марта 2015. године, доноси следеће

27. март 2015. године
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РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на План
и Програм рада Фонда за развој
пољопривреде Општине Бачка
Паланка за 2015. годину

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на План
и Програм Фонда за развој
предузетништва Општине Бачка
Паланка за 2015. годину

I

I

Даје се сагласност на План и Програм рада Фонда за развој пољпоривреде
Општине Бачка Паланка за 2015. годину, који је донео Управни одбор Фонда
за развој пољoпривреде Општине Бачка
Паланка, на својој 35. седници одржаној
13. марта 2015. године.

Даје се сагласност на План и
Програм рада Фонда за развој предузетништва Општине Бачка Паланка за
2015. годину, који је донео Управни одбор Фонда за развој предузетништва
Општине Бачка Паланка, на својој 24.
седници одржаној 12. марта 2015. године.

II

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.

Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.

OПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-320-9/2015
24. март 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКA

OПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-025-4/2015
24. март 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКA

Председник
Општине Бачка Паланка
Александар Ђедовац, с.р.
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На основу члана 58. став 1. тачка 5. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 24/2013-пречишћен текст) и
члана 9. став 1. тачка 2. Одлуке о оснивању Фонда за развој предузетништва
Општине Бачка Паланка („Службени
лист Општине Бачка Паланка“, број
9/2006 и 16/2014), председник Општине
Бачка Паланка, дана 24. марта 2015. године, доноси следеће

Председник
Општине Бачка Паланка
Александар Ђедовац, с.р.
На основу члана 11. Одлуке о објављивању општинских прописа и других
аката („Службени лист Општине Бачка
Паланка“ број 4/2015), даје се

И С П Р А В К А
Закључка о прихватању Извештаја
о раду Комисије за представке и
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